
 
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН ТАЙЛАН 

 /2021.03.15 - 2020.03.19/ 
2021.03.19                                                                                                                                                                                                                    Дархан  
     

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын чиглэл 

 Төрийн банкны Дархан дахь салбараас ирүүлсэн Аймгийн хэмжээнд 2020 онд баригдаж ашиглалтад орсон 
нийтийн орон сууц болон цаашид баригдаж ашиглалтад орох нийтийн орон сууцны судалгааг хүссэний дагуу 
гаргаж албан бичгээр хүргүүлсэн.  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 12-р багт байрлалтай иргэн Л.Эринтовчын эзэмшлийн газарт баригдсан 35 
айлын нийтийн орон сууцны барилгыг ашиглалтад оруулах хүсэлтийн дагуу барилгын талбайд очиж үзэн 
холбогдох хуулийн заавар зөвлөгөөг өгч ажилласан.  

 Дархан сум, 8-р багт баригдаж байгаа “Өгөөж гурил” ХХК-ний 79-н айлын нийтийн орон сууцны барилгын ажлын 
үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон.  

2 

Барилгын 

материал 

үйлдвэрлэлийн 

чиглэл 

 ArcGis программд Дархан-Уул аймагт үйлдвэрлэл явуулж буй 10  үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн мэдээллийг 
орууллаа.  

 2021.03.16-нд БХБЯамнаас зохион байгуулсан цахим хуралд оролцов.  /Барилгын тухай хуулийг дагалдан гарсан 
дүрэм журмыг шинэчлэн боловсруулж буй төслийн талаарх танилцуулга/. 
Хэлэлцүүлэх дүрмийн төсөл: 
1. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм  
2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм 
3. Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм  
4. Барилгын салбарын зөвлөх үйлчилгээний дүрэм 

3 
Инженерийн дэд 

бүтцийн чиглэл 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас тогтоох шугам сүлжээний 
зураг төслийг боловсруулалтын ажил хийгдэж байна.  

 Инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст орсон айл өрхүүдийн судалгааг гаргаж, зураглал хийгдсэн.  

4 

Барилгын 

лабораторын 

шинжээч 

 ААН, иргэний байршлын зураг 3 
 ХОХБТХ-ээс өгсөн үүрэг даалгаварын хүрээнд Хоккейн ордоны Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, Зараг 

төсөл боловсруулах ажлын даалгавар хийж хүргүүлсэн 
 2 ААН-н архитектур төлөвлөлтийн даалгаварыг цахим системд оруулж холбогдох баримт бичгийг судласан 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 

1 

 

Суурь судалгаа, 

Мониторинг 

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 

 Хуучин эзэмшиж байгаа газраа өмчилж авч байгаа, өөрийн өмчлөлийн газар дээр Газрын төлөв 
байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны дүгнэлтын 12 иргэнд хэвлэж өгсөн. 

 Газрын мониторингийн цахим системээр ирүүлсэн Эхлэх цэг хангай ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 4 нэгж 
талбар /Бридж констракшн ХХК, ШУТИС-ийн Дархан-Уул дахь технологийн сургууль, Иргэн Ганзориг, 
Саран-Элит ХХК/-ын тайланг шалгаж байна. 

 Газрын кадастрын мэдээллийн санд Бэлчээрийн фотомониторингийн 2017, 2018, 2019, 2020 онуудын 
үр дүнг нэгтгэн оруулах засварлах ажлыг хийж байна. 

Захиргаа аж ахуйн чиглэл 

1 
Мэдээллийн 

технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 7 иргэн, ААНБ-ын асуултанд хариулт өгөв.  



2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 4 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын Facebook хуудсанд Дархан хотод баригдаж буй спорт цогцолборын барилгын ажлын 
явцын талаарх мэдээллийг байрлуулав.     

2. Egazar.gov.mn цахим хуудас, гар утасны апп-ны хэрэглээний талаар саналаа ГУХ-ийн ахлах 
мэргэжилтэнд өгөв. 

3. ГУХ-ийн мэргэжилтнүүдэд ГЗБГЗЗГ-тай хийх цахим хурлыг холбож өгөв.  
4. Абле програм дээр ажлаас чөлөөлөгдсөн ажилтныг чөлөөлж, албан тушаал өөрчлөгдсөн ажилтны 

мэдээллийг засварлав. Цахим шуудангийн нууц үгээ мартсан 1 албан хаагчийн нууц үгийг сэргээж 
өгөв. 

5. Cisco Academy-н NDG Linux Unhatched цахим сургалтанд бүртгүүлж 7-22-р  бүлгийг уншиж судлан 
тэмдэглэл хийж, virtual machine дээр командуудыг туршиж курсыг дуусган шалгалтыг өгөв.  

Нярав: 
1. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүд болон Хонгор сумын газрын даамалд дараах үнэт цаас 

тус тус олгов.    

Сумд Кадастр Газар 
эзэмших 
/Иргэн/ 

Газар 
эзэмших 
/ААНБ/ 

Газар 
эзэмших 

/ТБ/ 

Газар 
ашиглах 
/ААНБ/ 

НТХХ 

Дархан 20 1 0 0 0 5 

Хонгор 100 10     

2. Шаардах хуудсаар 5 төрлийн 7 ширхэг бараа материал олгов.  

2 
Хүний нөөц, 

дотоод асуудал 

Сургалт: 
 ТАЗөвлөлөөс зохион байгуулсан “ Албан хаагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх нь” сэдэвт сургалтад Захиргаа, 

хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Золбаясах хамрагдсан. 
 ТАСЗөвлөлд байгууллагын бүтэц, орон тооны тушаалыг сканердаж lhagvaa084560@gmail.com хаягт илгээсэн. 

3 
Онцгой байдлын 
мэдээлэл 

 Аймгийн шуурхай штаб, агентлагийн хариуцлагатай жижүүрт  мэдээллийг 7 хоног бүр тогтмол 
хүргүүлж ажиллаа.  

 Байгууллагын хариуцлагатай жижүүрийн бүртгэлийн дэвтэрт 2020 оны 03 дугаар сарын 15-аас 19-ийг 
хүртэлх хугацаанд  352 иргэнд төрийн үйлчилгээ үзүүллээ, ариутгал халдваргүйжүүлж, 1,5-2 метр зай 
хооронд барьж, бөөгнөрөл үүсгэхгүй, халуун, болон бүртгэлийг хариуцлагатай жижүүрт томилогдсон 
албан хаагч нар өдөр бүр хяналтыг хэрэгжүүлж байна. 

 Урд чиглэлийн 140 дүгээр постон дээр ажиллах хуваарийн дагуу тус газрын БШинжээч 
С.Дарханбаатар, ССМАХМэргэжилтэн Ч.Анхбаяр нар 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн өглөө 20:00-
08:00 цаг хүртэлх хугацаанд УБ аас Дархан, бусад орон нутгаас орж ирж байгаа иргэдийн ПСР 
шинжилгээ, асуумж бөглүүлж, бүртгэл хийж ажилласан. 

 

Тайлан боловсруулсан: 

Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                              Б.Золбаясах 

Хянасан: 

                         Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                            Г.Нямдорж 
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